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ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών στις αποδοχές εργαζομένων στους οποίους 

επιβάλλεται πειθαρχική ποινή προστίμου με στέρηση μηνιαίων αποδοχών.  

 

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας 

γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 7 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι φορολογητέο εισόδημα 

είναι το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΚΦΕ από το ακαθάριστο εισόδημα. 

2.  Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.4172/2013 ορίζονται ρητά οι εξαιρέσεις από τον 

υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. 

3. Μεταξύ των περιπτώσεων που ρητά εξαιρούνται σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις δεν 

περιλαμβάνονται τα πρόστιμα (πειθαρχικές ποινές) και τα ποσά που παρακρατούνται από τις αποδοχές 

των εργαζομένων και γενικά των μισθωτών που έχουν τεθεί σε αργία, που επιβάλλονται τόσο από τη 

Διοίκηση, όσο και από τα δικαστήρια εξαιτίας πειθαρχικού ή ποινικού αδικήματος κτλ. Επίσης, τα 

πρόστιμα ή τα ποσά αυτά που παρακρατούνται δεν αποτελούν πραγματοποιούμενη δαπάνη ούτως ώστε 

να εκπέσουν από το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία.  

4. Κατόπιν των ανωτέρω, τα προαναφερόμενα ποσά των προστίμων τα οποία μειώνουν τις μηνιαίες 

και κατ’ επέκταση και τις ετήσιες αποδοχές των εργαζομένων, ανεξαρτήτως του ύψους των προστίμων 

αυτών, δεν εξαιρούνται και δεν εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία. Συνεπώς, 

κατά τον υπολογισμό του παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του 

mailto:d12.a@yo.syzefxis.gov.gr
http://www.aade.gr/
ΑΔΑ: 6ΨΙ246ΜΠ3Ζ-ΚΡ7



άρθρου 60 του ν.4172/2013 και όσα έχουν διευκρινισθεί και με την ΠΟΛ.1072/2015 εγκύκλιο, τα ποσά 

αυτά δεν αφαιρούνται από το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία. Τέλος, κατά την υποβολή του 

ετήσιου αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω 

διαδικτύου καθώς και κατά τη χορήγηση της σχετικής ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών στους δικαιούχους 

σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (ΠΟΛ.1045/2018), τα ποσά αυτά δεν αποτυπώνονται σε κανένα πεδίο ή 

στήλη κρατήσεων, αλλά αντιθέτως συμπεριλαμβάνονται στο καθαρό ποσό από μισθωτή εργασία που 

δηλώνεται στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος  (έντυπο Ε1).      

 

                                     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ  

                         ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

                              Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων – Γεν. Δ/νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών 

Λειτουργών & Πρόσθετων Αμοιβών Τακτικών Υπαλλήλων – Μεσογείων 96  - Τ.Κ. 115 27 (στο 

45896οικ/23.7.2018 επισ/κό)  

2. Αποδέκτες πίνακα  Γ΄ 

3. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

(Με την παράκληση να αναρτηθεί στη ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.) 

4. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών  

(Με την παράκληση να αναρτηθεί στη Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Γραφείο κ. Υπουργού  

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 

3. Αποδέκτες πινάκων Α΄(εκτός των αριθμών 2 και 3 αυτού), Β΄,  Ζ΄(εκτός των αριθμών 2 και 3 αυτού), 

Η΄(εκτός των αριθμών 4,10 και 11 αυτού), ΚΑ΄(εκτός του αριθμού 3 αυτού) 

4. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και τις Περιφερειακές  Διευθύνσεις του 

5.  ΓΛΚ – Γεν. Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής & Προϋπολογισμού – Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής – 

Τμήμα Δ΄ Εφαρμογής Ειδικών Μισθολογίων – Πανεπιστημίου 37 – 101 65  ΑΘΗΝΑ (στο 

2/58533/ΔΕΠ/30.8.2018 επισ/κό)   

 

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

2. Γραφείο κ.κ. Γενικών Διευθυντών 

3. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας  

4. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης  

5. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας  – Τμήμα Α’ (10)  
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